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11.

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

สําหรับรอบบัญชีป 2546 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่
สําคัญกับ บริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนรายใหญ และ/หรือมีกรรมการรวมกัน สามารถพิจารณาไดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยรายการธุรกิจที่สําคัญ มีดังนี้

11.1

รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคารายการระหวางกัน กับบมจ.ปตท. โดยเป นผูถือหุนรายใหญ ของบริษั ทฯ ซึ่ งถือหุ นใน
บริษัทฯ รอยละ 49.99 และมีกรรมการรวมกันทั้งหมด 5 ทาน ไดแก นายมนู เลียวไพโรจน นายเชิดพงษ สิริวิชช นายพละ สุขเวช
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ และนายปติ ยิ้มประเสริฐ ดังนี้
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการกับบริษัทฯ
รายได
- ผลิตภัณฑน้ํามัน
- รายไดอื่น
คาใชจาย
- ผลิตภัณฑน้ํามันและ กาซธรรมชาติ
- คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา
• รายการกับบจ. ไทยออยลเพาเวอร
คาใชจาย
- กาซธรรมชาติ
เจาหนี้การคา
• รายการกับบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
คาใชจาย
- กาซธรรมชาติ
เจาหนี้การคา
• รายการกับบจ.ไทยออยลมารีน
รายได
- คาขนสง
คาใชจาย
- ผลิตภัณฑน้ํามัน
- คาใชจายอื่น
ลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา

รอบบัญชีป 2546
(ลานบาท)
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มูลคารายการระหวางกัน
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
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11.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกันกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
ตารางความสัมพันธของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของตอบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ ณ ปจจุบัน

บริษัทยอย
1. บจ.ไทยออยลมารีน

2. บจ. ไทยออยลเพาเวอร

3. บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ

• บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100
• กรรมการอํานวยการของบริษัทฯ (นายปติ ยิ้มประเสริฐ) เปนประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยลมารีน
และผูบริหารของบริษัทฯ (นายธวัชชัย เฮงรัศมี และนายบวร วงศสินอุดม) เปนกรรมการของ บจ.
ไทยออยลมารีน
• บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 55
• กรรมการอํานวยการของบริษัท ฯ (นายปติ ยิ้มประเสริฐ) เปนกรรมการและกรรมการอํานวยการของ
บจ. ไทยออยลเพาเวอร และประธานกรรมการของบริษัทฯ (นายมนู เลียวไพโรจน ) และกรรมการของ
บริษัทฯ (นายเชิดพงษ สิริวิชช นายประเสริฐ บุญสัมพันธ และนายพละ สุขเวช) เปนกรรมการของ
บจ. ไทยออยลเพาเวอร
• ผูบริหารของบริษัทฯ (นายธวัชชัย เฮงรัศมี) เปนรองกรรมการอํานวยการของ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
• บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล (บริษัทยอยของ บมจ. ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) ถือหุน
รอยละ 26
• บจ. ไทยออยลเพาเวอร (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 55) ถือหุนรอยละ 56
• กรรมการอํานวยการของบริษัทฯ (นายปติ ยิ้มประเสริฐ) และกรรมการของบริษัทฯ (นายประเสริฐ
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
• ผูบริหารของบริษัทฯ (นายชายนอย เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการและกรรมการอํานวยการของ
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บจ. ไทยพาราไซลีน

• บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 20
• กรรมการอํานวยการของบริษัทฯ (นายปติ ยิ้มประเสริฐ) และผูบริหารของบริษัทฯ (นายชายนอย
เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน
• บมจ. ปตท. (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ) ถือหุนรอยละ 24

2. บมจ. ไทยลูบเบส

• บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 13
• บมจ. ปตท. (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ) ถือหุนรอยละ 55

3. บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย

• บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 9
• กรรมการของบริษัทฯ (นายประเสริฐ บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการและกรรมการของ
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
• ผูบริหารของบริษัทฯ (นายชายนอย เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
• บมจ. ปตท. (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ) ถือหุนรอยละ 33

4. กลุมบริษัทซีเมนส เอจี ไดแก
- ซีเมนส เวสติ้งเฮาส เซอรวิส คัมปานี
ลิมิเต็ด
- ซีเมนส ลิมิเต็ด
- ซีเมนส เวสติ้งเฮาส เพาเวอร คอรปอเรชั่น

• บริษัทในเครือของซีเมนส เอจี ซึ่งเปนผูถือหุนของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระรอยละ 20
• บริษัทในเครือของซีเมนส เอจี ซึ่งเปนผูถือหุนของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระรอยละ 20
• บริษัทในเครือของซีเมนส เอจี ซึ่งเปนผูถือหุนของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระรอยละ 20
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
11.2.1 รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
(1)

รายการกับ บจ. ไทยออยลมารีน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายได
- บริษัทฯ ขายน้ํามันใหแก บจ. ไทยออยลมารีน
คาใชจาย
- บริษัทฯ จายคาขนสงแก บจ. ไทยออยลมารีน
ดอกเบี้ยรับ
- บจ. ไทยออยลมารีน ชําระดอกเบี้ยตามสัญญาซื้อเรือใหแก
บริษัทฯ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ระยะยาว
- บจ. ไทยออยลมารีนคางชําระคาเรือตามสัญญาซื้อขายเรือแก
บริษัทฯ
เจาหนี้
- บจ. ไทยออยลมารีนเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ สําหรับคาขนสง

(2)
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รายการกับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายได
- บริษัทฯ มีรายไดคาบริการและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ ตาม
สัญญาบริการและจัดหา และตามสัญ ญาใหใชประโยชนใน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- บริษัทฯ ไดรับคาเชาตามสัญญาเชาและเชาชวงที่ดิน
- บริษัทฯ ไดรับเงินคาชดเชยคืนจาก บจ. ไทยออยลเพาเวอร
ตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
สําหรับปริมาณการซื้อไฟฟาและพลังงานไอน้ําที่บริษัทชด
เชยการซื้อแทนบมจ. ไทยลูบเบส
คาใชจาย
- บริษัทฯ จายคาไฟฟาและพลังงานไอน้ําใหแก บจ. ไทย
ออยลเพาเวอร ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและพลังงานไอน้ํา
- บริษัทฯ จายคาเชาที่ดิน พื้นที่สํานักงานและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของแกบจ. ไทยออยลเพาเวอร
ดอกเบี้ยรับ
- บจ. ไทยออยลเพาเวอรชําระดอกเบี้ยเงินชดเชยสําหรับยอด
ซื้อที่ต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําใหแกบริษัทฯ
ลูกหนี้ระยะยาว
- บจ.ไทยออยลเพาเวอรคางชําระเงินชดเชยคืนสําหรับปริมาณ
การซื้อไฟฟาและพลังงานไอน้ําที่ต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําแก
บริษัทฯ
ลูกหนี้อื่น
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

เจาหนี้การคา
- บจ. ไทยออยลเพาเวอร เปนเจาหนี้คาไฟฟาและพลังงานไอน้ํา
ของบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและพลังงานไอน้ํา

(3)

136

รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายได
- บริษัทฯ ไดรับรายไดตามสัญญาใหบริการสนับสนุนตาง ๆ
สัญญาชดเชยตนทุนการกอสรางทอสงน้ําดิบ สัญญาชดเชย
ตนทุนการใชประโยชนบนที่ดินสําหรับการกอสรางสายสง
ไฟฟาและสัญญาซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง
- บริษัทฯ ไดรับคาเชาชวงตามสัญญาเชาชวงที่ดิน
ลูกหนี้อื่น

(4)

140

64

32

6
4

3
3

รายการกับบจ. ไทยพาราไซลีน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายได
- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรูปซึ่งเปนวัตถุดิบ
มิกซไซลีนส ใหแก บจ. ไทยพาราไซลีนตามสัญญาจัดหา
วัตถุดิบ
- บริษัทฯ ไดรับรายไดตามสัญญาบริการและจัดหา
- บริษัทฯ ไดรับรูรายไดเงินปนผลจากการถือหุนบุริมสิทธิ
ในบจ. พาราไซลีน
- บริษัทฯ ไดรับคาเชาตามสัญญาเชาและเชาชวงที่ดิน
คาใชจาย
- บริษัทฯ จายคาผลิตภัณฑผลพลอยไดใหแก บจ. ไทยพารา
ไซลีนตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑผลพลอยได
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยจากบจ. ไทยพาราไซลีนตาม
สัญญาสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
- บจ. ไทยพาราไซลีน เปนเจาหนี้คาผลิตภัณฑผลพลอยไดของ
บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑผลพลอยได
รายการสนับสนุนทางการเงิน
- บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ บจ. ไทย
พาราไซลีน
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(5)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รายการกับบมจ. ไทยลูบเบส
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายได
- บริษัทฯ มีรายไดคาบริการตามสัญญาบริการและจัดหา
- บริษัทฯ ไดรับคาเชาตามสัญญาเชาและเชาชวงที่ดิน
คาใชจาย
- บริษัทฯ จายคาผลิตภัณฑผลพลอยใหไดแก
บมจ. ไทยลูบเบส
- บริษัทฯ จายเงินชดเชยคาเสียหายตามสัญญาประกันการ
จัดหาและประกันการจัดจําหนาย
- บริษัทฯ จายดอกเบี้ยเงินชดเชย
- บริษัทจายคาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทฯ รับรูดอกเบี้ยรับจากบมจ. ไทยลูบเบสสําหรับหนี้
การคาตามแผนฟนฟูกิจการ
ลูกหนี้ระยะยาว
- บมจ. ไทยลูบเบส เปนลูกหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนฟนฟูกิจการ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
- บจ. ไทยลูบเบส เปนเจาหนี้คาผลิตภัณฑผลพลอยไดของ
บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายสินคาสําเร็จรูป
เจาหนี้
- บมจ. ไทยลูบเบสเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ สําหรับคาภาษี
สรรพสามิตคางชําระและคาดอกเบี้ยตามสัญญาประกันการ
จัดหาและประกันการจัดจําหนาย
- บริษัทฯ คางจายเงินชดเชยคาเสียหายตามสัญญาประกันการ
จัดหาและประกันการจัดจําหนาย

(6)
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รายการกับบจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

คาใชจาย
- บริษัทฯ จายคาบริการขนสง และคาใชจายอื่น ๆ ใหแก บจ.
ทอสงปโตรเลียมไทย ตามสัญญาการใชบริการขนสงน้ํามัน
ทางทอ และคาใชจายที่เกี่ยวของ
เจาหนี้
- บจ. ทอสงปโตรเลียมไทยเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ สําหรับคา
ขนสงน้ํามันทางทอ
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11.2.2 รายการระหวางกันของบริษัทยอย กับบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ชื่อบริษัท

1. บจ. ไทยออยลมารีน

2. บจ. ไทยออยลเพาเวอร

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

• รายการกับบจ. ไทยพาราไซลีน
- บจ.ไทยออยลมารีนใหบริการขนสงสินคาใหแก
บจ. ไทยพาราไซลีน
- ลูกหนี้การคา: บจ. ไทยพาราไซลีนเปนลูกหนี้
การคาของบจ.ไทยออยลมารีน
• รายการกับบมจ. ไทยลูบเบส
- บจ. ไทยออลยมารีนใหบริการขนสงสินคาให
แกบมจ. ไทยลูบเบส
- ลูกหนี้การคา: บมจ. ไทยลูบเบสเปนลูกหนี้การ
คาของบจ. ไทยออลยมารีน
• รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
- บจ. ไทยออยลเพาเวอร ขายไดรับรายไดคาไฟ
ฟาสํารองไฟฟาจากบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง
• รายการกับบจ. ไทยพาราไซลีน
- บมจ. ไทยออยลเพาเวอรขายไฟฟาและพลังงาน
ไอน้ํารวมทั้งใหบริการสํารองพลังงานไอน้ําให
แก บจ. ไทยพาราไซลีน ตามสัญญาซื้อขายไฟ
ฟาและพลังงานไอน้ํา
- บจ. ไทยออยลเพาเวอรไดรับเงินชดเชยสําหรับ
ปริมาณการซื้อไฟฟาและพลังงานไอน้ําที่ต่ํากวา
ปริมาณขั้นต่ํา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและพลัง
งานไอน้ํา
- ลูกหนี้การคา: บจ. ไทยพาราไซลีนเปนลูกหนี้
การคาของบมจ. ไทยออยลเพาเวอร
• รายการกับบมจ. ไทยลูบเบส
- บจ.ไทยออยลเพาเวอรขายไฟฟาและพลังงาน
ไอน้ําใหแก บมจ. ไทยลูบเบสตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาและพลังงานไอน้ํา
- บจ. ไทยออยลเพาเวอรไดรับเงินชดเชยสําหรับ
ปริมาณการซื้อไฟฟาและพลังงานไอน้ําที่ต่ํากวา
ปริมาณขั้นต่ํา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและ
พลังงานไอน้ํา
- บมจ. ไทยลูบเบสชําระดอกเบี้ยหนี้การคาแก
บจ. ไทยออยลเพาเวอรตามแผนฟนฟูกิจการ
- บมจ. ไทยลูบเบสชําระดอกเบี้ยเงินชดเชย
สําหรับปริมาณการซื้อคาไฟฟาที่ต่ํากวาปริมาณ
ขั้นต่ําแก บจ. ไทยออยลเพาเวอร
- ลูกหนี้: บมจ. ไทยลูบเบส เปนลูกหนี้ของ
บจ. ไทยออยลเพาเวอรตามแผนฟนฟูกิจการ
- ลูกหนี้การคา: บมจ. ไทยลูบเบสเปนลูกหนี้
การคาของบจ. ไทยออยลเพาเวอร
- เจาหนี้: บมจ. ไทยลูบเบสเปนเจาหนี้การคา
ของบจ. ไทยออยลเพาเวอร สําหรับเงินจายลวง
หนาคาชดเชยยอดซื้อที่ต่ํากวาปริมาณขั้นต่ํา
ของบมจ. ไทยลูบเบส สําหรับป 2546
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ชื่อบริษัท

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ

11.3

มูลคารายการระหวางกัน
รอบบัญชีป 2546
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2547
(ลานบาท)
(ลานบาท)

• รายการกับกลุมบริษัทซีเมนส เอจี
- บจ. ผลิตไฟฟาอิสระมีรายไดจากการเรียกเก็บคา
แกไขงานซึ่งบจ. ผลิตไฟฟาอิสระดําเนินการแทน
ภายใตสัญญากอสรางในหมวดการรับประกัน
การกอสราง
- บจ. ผลิตไฟฟาอิสระมีรายไดจากการเรียกเก็บ
คาแกไขงานซี่งบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ดําเนินการ
แทน ภายใตสัญญากอสรางในหมวดการรับ
ประกันการกอสราง
- บจ. ผลิตไฟฟาอิสระจายคาอะไหลเพื่อการซอม
บํารุงเครื่องจักร ใหแก ซีเมนส เวสติ้งเฮาส
เพาเวอร คอรปอเรชั่น
- ลูกหนี้ : ซีเมนส เวสติ้งเฮาส เซอรวิส คัมปานี
ลิมิเต็ด เปนลูกหนี้ของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ จาก
การเรียกเก็บคาแกไขงานซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการ
แทน ภายใตสัญญากอสรางในหมวดการรับ
ประกันการกอสราง
- ลูกหนี้: ซีเมนส ลิมิเต็ดเปนลูกหนี้ของบจ. ผลิต
ไฟฟาอิสระ
- เจาหนี้: ซีเมนส เวสติ้งเฮาส เซอรวิส คัมปานี
ลิมิเต็ด เปนเจาหนี้คาซอมบํารุงเครื่องจักรของ
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
- เจาหนี้: ซีเมนส เวสติ้งเฮาส เพาเวอร คอรปอเรชั่น
เปนเจาหนี้ของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระสําหรับการ
จัดหาอะไหลเพื่อการซอมบํารุงเครื่องจักร
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สรุปสาระสําคัญของลักษณะของรายการ
รายการระหวางกันตามขางตนที่มีมูลคารายการเกินกวา 500,000 บาท มีลักษณะของรายการและสัญญา สรุปไดดังนี้

11.3.1 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทยอยกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(1)

รายการระหวางบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท.
ลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (POCSA) กับ บมจ. ปตท.
โดย บมจ. ปตท. และบริษั ทฯ ตกลงที่จะซื้ อขายผลิตภัณ ฑ ปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตาม
ขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา โดยบมจ.
ปตท. ตองเสนอชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑที่ บมจ. ปตท. ตองการ เพื่อการจําหนายในประเทศ
และ/หรือการสงออก ซึ่งตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ที่ 220,000 บารเรลตอวัน (และจะเพิ่มเปน 270,000 บารเรลตอวันภายหลังการเพิ่มกําลังการกลั่นของ
หนวยกลั่นน้ํามันดิบที่แลวเสร็จ) และบริษัทฯ จะตองแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ ที่
บริษัทฯ สามารถสงมอบให บมจ. ปตท. ไดภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะตองซื้อผลิตภัณฑ
ในจํานวนที่บริษัทฯ ตกลงสงมอบดังกลาว นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อ
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ผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นกอนลูกคารายอื่น ในปริมาณสูงสุดรอยละ 100 ของกําลังการกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
สัญญาดังกลาวนี้ สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งไดแจงความประสงคดังกลาวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไม
นอยกวา 12 เดือน แตทั้งนี้ คูสัญญาไมสามารถแจงความประสงคกอนครบรอบปที่ 13 นับจากวันที่
20 เมษายน 2543

(2)

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาจัดหากาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 15 ป (2542-2557) เพื่อจัดหากาซ
ธรรมชาติสําหรับใชในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปริมาณที่ตกลงกัน แตทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยน
แปลงปริมาณดังกลาวไดโดยการแจงลวงหนาแก บมจ. ปตท. ราคาคากาซธรรมชาติในแตละเดือนนั้น
จะประกอบดวยคากาซธรรมชาติซึ่งคํานวณตามสูตรที่กําหนดในสัญญา และคาใชทอสงกาซธรรมชาติ
ซึ่งเปนไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตออายุสัญญาตอไปอีกไดโดยแจง
ความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายราคาน้ํามันลวงหนา กับ บมจ. ปตท. เปนครั้งคราวตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนสวนตางราคาสําเร็จรูปและน้ํามันดิบลวงหนากับ บมจ. ปตท. ตามสัญญา ใน
แตละครั้ง บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ตองจายสวนเกินหรือสวนขาดระหวางราคาคงที่กับสวนตางราคา
ลอยตัวสําหรับแตละงวดแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อเปนประกันความเสี่ยงสําหรับราคาน้ํามันที่แปรผัน
อยูตลอดเวลา

-

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมกับ บมจ. ปตท สัญญานี้จะมีผลใชบังคับ
ไปจนกวาจะมีการยกเลิ กสั ญญา โดย บมจ. ปตท. จะจัดส งน้ํ ามันดิบ และวัตถุ ดิ บอื่ น ๆ ที่ ใชในการกลั่ น
น้ํ า มั น ให แ ก บ ริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได มี ก ารแจ ง ความต อ งการให แ ก บมจ. ปตท. ทั้ ง นี้
คาธรรมเนียมการกลั่นน้ํามันจะคํานวณจากมูลคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้งหมดที่ บมจ.
ปตท. ได รับ หั ก ด ว ยมู ล ค ารวมของต น ทุ น น้ํ ามั น ดิ บ และวัต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ซึ่ งรวมค าขนส ง ค าใช จ าย
อื่น ๆ และต นทุ น คาใช จายของคูสั ญ ญา ทั้ งนี้ บมจ. ปตท. มีสิ ท ธิเด็ด ขาดในการตั ด สิน ใจบอกเลิก
สัญ ญาโดยไมตองอาศัยเหตุใด ๆ ได โดยการบอกกลาวเป น ลายลักษณ อักษรต อบริษั ทฯ ลวงหน า
45 วัน บริษัทฯไดหยุดการใหบริการรับจางกลั่นน้ํามันใหแก บมจ. ปตท. ตามขอตกลงดังกลาวเมื่อสิ้นป
2545 และไดชํ าระคาใชจายตาง ๆ ที่ ยังคงค างทั้ งหมดในเดือนมีน าคม 2546 อยางไรก็ต าม สั ญ ญา
ดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับตอไป

รายการระหวางบริษัทยอยของบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท.
ลักษณะของรายการ
-

บจ. ไทยออยล เพาเวอร ไดทํ าสัญ ญาซื้ อขายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ป (25412566) เพื่ อจั ดหาก าซธรรมชาติ สํ าหรับใช ในการผลิ ตกระแสไฟฟ าในโรงไฟฟ าของ บจ. ไทยออยล
เพาเวอร ในแตละป บจ. ไทยออยลเพาเวอรมีขอผูกพันที่จะตองซื้อกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ํา
หรือชําระคากาซธรรมชาติตามที่กําหนดในสัญญา ( Take-or-Pay) โดยคากาซธรรมชาติเปนราคา
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ตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตออายุสัญญาตอไปอีกได โดยแจงความ
ประสงคเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ป
-

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ป (2542-2567)
เพื่อจัดหากาซธรรมชาติ สําหรับใชในการผลิตกระแสไฟฟาในโรงไฟฟาของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
โดยมีการกําหนดคุณภาพและปริมาณไวตามสัญญา คากาซธรรมชาติเปนราคาตลาดตามปกติของ
ธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ สั ญ ญานี้ ส ามารถถู ก ยกเลิ ก โดยคู สั ญ ญา หรื อ เมื่ อ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า ระหว างบจ.
ผลิตไฟฟ าอิสระ กับ กฟผ. ถูกยกเลิก และคูสัญ ญาสามารถตออายุสัญ ญาตอไปไดอีก โดยการแจง
ความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบลวงหนา

-

บจ.ไทยออยลมารีนไดเขาทํารายการรับขนสงทางเรือใหแก บมจ. ปตท เปนครั้งคราว โดยคาบริการ
นั้นเปนไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลอื่น

-

บจ.ไทยออยลมารีนไดเขาทํารายการซื้อน้ํามันสําหรับเรือของบจ.ไทยออยลมารีนกับ บมจ. ปตท. เปน
ครั้งคราว โดยราคาคาน้ํามันเปนไปตามราคาตลาด

-

บจ.ไทยออยลมารีนไดทําสัญญาเชากับบมจ. ปตท. เพื่อเปนสํานักงานเปนระยะเวลา 3 ป โดยสามารถ
ตออายุตอไปไดครั้งละไมเกิน 3 ป โดยคาเชาคิดตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงและในเงื่อนไขที่ไมแตกตาง
จากบุคคลภายนอก

11.3.2 รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ
(1)

รายการกับ บจ. ไทยออยลมารีน
ลักษณะของรายการ

(2)

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายเรือบรรทุกน้ํามันจํานวน 8 ลํา เพื่อใชในการดําเนินการรับขนสงน้ํามันและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของ บจ. ไทยออยลมารีน กับบจ. ไทยออยลมารีน โดยมีกําหนดผอนชําระทุก
เดือน เดือนละเทา ๆ กันภายใน 15 ป นับจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

-

บจ. ไทยออยลมารีนไดเขาทํารายการซื้อน้ํามันสําหรับเรือของบจ. ไทยออยลมารีนกับบริษัทฯ เปน
ครั้งคราว โดยราคาคาน้ํามันเปนไปตามราคาตลาด

รายการกับ บจ.ไทยออยลเพาเวอร
ลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหบริการบํารุงรักษา ซอมแซม และใหบริการสนับสนุนอื่น และจัดหาวัตถุดิบ
และอะไหลรวมไปถึงน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
ระยะเวลา 24 ป นั บ จากวัน ที่ 1 เมษายน 2541 หรือ จนกว าสั ญ ญาเช าที่ ดิ น หรื อสั ญ ญาเช าช วงที่ ดิ น
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ระหวางบริษัทฯ กับ บจ. ไทยออยลเพาเวอรจะสิ้นสุดลงแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน โดยคา
บริการเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุ
ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบ
-

บริษั ทฯ ไดทําสั ญญาให ใชประโยชนในระบบสาธารณู ป โภคพื้ นฐาน กับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
ระยะเวลา 24 ป นั บ แต วั น ที่ 1 เมษายน 2541 หรื อ จนกว าสั ญ ญาเช าที่ ดิ น หรื อ สั ญ ญาเช าช ว งที่ ดิ น
ระหวางบริษัทฯ กับบจ. ไทยออยลเพาเวอรจะสิ้นสุดลงแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน เพื่อสิทธิที่
จะใช และ/ หรือใชประโยชนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อาทิเชน ระบบจายไฟฟา
ไอน้ํ า และน้ํ า ระบบควบคุม และสาธารณู ป โภคอื่ น ๆ ของบริษั ท ฯ ในบริเวณโรงงานไฟฟ า โดย
บจ. ไทยออยลเพาเวอรจะตองจายคาใชประโยชนในระบบสาธารณูปโภคทุก ๆ เดือนในอัตรารอยละ
2 ของรายไดรายเดือนของบจ. ไทยออยลเพาเวอร ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ
ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบ

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงที่ดินกับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร ระยะเวลา 25 ป 9 เดือน
(ธันวาคม 2539 – กัน ยายน 2565) เพื่ อใชป ระโยชน ในที่ ดิน บางสวนบนที่ดิน ที่ อําเภอศรีราชาของ
บริษัทฯ ซึ่งเปนที่ดินที่บริษัทฯ ครอบครองตามสัญญาเชาที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดิน
บางสวนที่อยูในกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อกอสรางและประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟาและกิจการ
อื่นที่เกี่ยวของ โดยคิดคาเชารวมตอป ซึ่งจะมีการปรับคาเชาทุก ๆ 5 ป โดยเปนไปตามการปรับราคา
เชาที่ระบุในสัญญาเชาที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเชา/สัญญาเชาชวงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวม
ทั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของอาคารที่มิใชโรงงานจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
และ/หรือ บริษัทฯ แลวแตกรณี

-

บริษัทฯ ไดรับเงินคาชดเชยคืนจาก บจ. ไทยออยลเพาเวอรสําหรับปริมาณการซื้อไฟฟาและพลังงาน
ไอน้ําในปริมาณขั้นต่ํา ซึ่ง บมจ. ไทยลูบเบสไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและพลังงาน
ไอน้ําระหวางบจ. ไทยออยลเพาเวอร กับบมจ. ไทยลูบเบสไดในชวงที่ บมจ. ไทยลูบเบสหยุดดําเนิน
งาน ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะได รั บ เงิ น ชดเชยคื น เมื่ อ บจ.ไทยออลย เ พาเวอร ไ ด รั บ ชํ า ระหนี้ จ าก
บมจ. ไทยลูบเบส สําหรับหนี้คาไฟฟาและพลังงานไอน้ําขั้นต่ําตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้
บริษัทฯ มีภาระภายใตสัญญาซื้อขายหุนในบจ. ไทยออยลเพาเวอร ลงวันที่ 31 มกราคม 2543 ระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่บริษัทฯ จะตองใชความพยายามในการรักษา
สมดุลของปริมาณการซื้อไฟฟาและพลังงานไอน้ําของบจ. ไทยออยลเพาเวอร

-

บริ ษัท ฯ ไดทํ าสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ าและพลังงานไอน้ํ า กับ บจ. ไทยออยล เพาเวอร ระยะเวลา 25 ป
(2541-2566) ตามปริมาณที่ตกลงไว โดยราคาคาไฟฟาและคาพลังงานไอน้ําเปนไปตามราคาตลาด
สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
ไดแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบ

-

บริษัทฯ ใชพื้นที่สํานักงานบางสวนของบจ. ไทยออยลเพาเวอรในอาคารซันทาวเวอรส เปนครั้งคราว
ตามที่บริษัทฯ จําเปน โดยคาเชาเปนราคาตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
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-

(3)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ไดทําสัญญาชําระคืนคากอสรางทอกาซธรรมชาติกับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร ระยะเวลา 25 ป
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกวาสั ญญาซื้อขายไฟฟาที่ทํากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลงแลวแตเหตุ
การณใดจะเกิดขึ้นกอน โดยบจ. ผลิตไฟฟาอิสระไดจายคาชดเชยตนทุนการใชประโยชนบนที่ดินเปน
ราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ซึ่งไดชําระครบถวนแลวในป 2541 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดทยอยบันทึกการรับรูรายไดเทาอายุสัญญา

รายการ กับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ
ลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯไดทําสัญญาใหบริการสนับสนุนดานตาง ๆ เชน งานดานทรัพยากรบุคคลงานฝกอบรม การ
คัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหนวยราชการ และบริการอื่น ๆ ตามที่บจ. ผลิตไฟฟา
อิสระแจงความประสงค กับบจ. ผลิต ไฟฟ าอิสระ ระยะเวลา 25 ปนับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541
หรือจนกวาสัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางบริษัทฯ กับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระจะสิ้นสุด
ลง แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน โดยคาบริการเปนราคาไปตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตาม
ปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่งไดแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 120 วัน

-

บริษั ทฯ ไดทําสัญญาชดเชยตนทุนการกอสรางเพื่ อสิทธิในการใชทอสงน้ําดิบ กับ บจ. ผลิตไฟฟ า
อิสระ ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกวาสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ ากับ กฟผ.
จะสิ้นสุดลง แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน โดยที่บริษัทฯ ไดลงทุนสําหรับคากอสรางทอสงน้ํา
ดิบเพื่อมาใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชา และบจ. ผลิตไฟฟาอิสระไดขอใชสิทธิใน
การใชทอสงน้ํามันดิบดังกลาว โดยบจ. ผลิตไฟฟาอิสระจะจายคาชดเชยตนทุนการกอสรางใหแก
บริษัทฯ เปนรายป คาชดเชยดังกลาวเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเพื่อชดเชยตนทุนการใชประโยชนบนที่ดินสําหรับการกอสรางสายสงไฟฟาเพื่อ
เชื่อมโยงระบบของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ กับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2543
หรือจนกวาสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดขึ้นกอน โดยบจ.
ผลิตไฟฟาอิสระไดจายคาชดเชยตนทุนการใชประโยชนบนที่ดินเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวน
เพิ่มตามปกติธุรกิจ ซึ่งไดชําระครบถวนแลวในป 2541 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทยอยบันทึกการรับรูรายได
เทาอายุสัญญา

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินกับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ระยะเวลา 25 ป 9 เดือน (ธันวาคม 2539 –
กันยายน 2565) เพื่อกอสรางและประกอบกิจการโรงไฟฟาและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ โดยคิดคาเชารวม
ตอป ซึ่งจะมีการปรับคาเชาทุก ๆ 5 ป โดยเปนไปตามหลักการการปรับราคาคาเชาที่ระบุในสัญญาเชา
ที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งสวนควบ และเครื่องอุปกรณ
ของอาคารที่มิใชโรงงานจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง

-

บริ ษั ท ฯ เข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง สํ า รอง กั บ บจ. ผลิ ต ไฟฟ า อิ ส ระ ระยะเวลา 25 ป
(พฤษภาคม 2541 - พฤษภาคม 2566) เวนแตจะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระกับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว โดยที่บริษัทฯ จะจัดหา
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองให บจ. ผลิตไฟฟาอิสระตามที่บจ. ผลิตไฟฟาอิสระไดแจงความประสงค และ
ใหบริการคลังเก็บน้ํามันสํารองดังกลาวในปริมาณที่ตกลงไว โดยคาบริการเปนราคาตามตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
(4)

รายการกับ บจ. ไทยพาราไซลีน
ลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑสําเร็จรูปกับบจ. ไทยพาราไซลีน ตามปริมาณที่ตกลงโดยราคา
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนราคาตลาด ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะเริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2543
และสิ้นสุดในวันที่บจ. ไทยพาราไซลีน หมดภาระผูกพันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามสัญญาเงินกูที่ทําไวบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตของบจ. ไทยพาราไซลีนกับ
บจ. ไทยพาราไซลีน ตามปริมาณที่ตกลงในแตละรอบระยะเวลาการผลิต โดยไดกําหนดราคาเปนไป
ตามสู ต รคํ านวณซึ่ งอ างอิ งกั บ ราคาตลาด สั ญ ญาดั งกล าวเริ่ ม ใช บั งคั บ ตั้ งแต 12 เดื อ นก อ นวัน ที่ 7
กุม ภาพั น ธ 2543 ทั้ งนี้ สั ญ ญาดังกลาวจะสิ้น สุด ในวันที่ บ จ. ไทยพาราไซลีน หมดภาระผูกพัน ตาม
สัญญาเงินกูที่ทําไวกับกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน)

-

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับบจ. ไทยพาราไซลีน เจาหนี้ของบจ.ไทยพาราไซลีน
และบริษัท เอ็มโอซี โฮลดิ้ง จํากัด ผูถือหุนหลักของ บจ. ไทยพาราไซลีนอีกรายหนึ่ง โดยที่ บริษัทฯ
และบริษั ท เอ็ม โอซี โฮลดิ้ ง จํากั ด ตกลงให การสนั บสนุ นทางการเงิน ในลั กษณะเงิน จายล วงหน า
เงินคางชําระ และเงินกูยืมดอยสิทธิ เปนจํานวนเทากับจํานวนที่ยังขาดสําหรับหนี้สินที่จะตองชดใช
ตามสัญญาเงินกู (แบงกันรายละรอยละ 50) แตไมเกินรายละ 5 ลานดอลลารสหรัฐ ปจจุบัน บริษัทฯ
และผูถือหุนหลักของ บจ. ไทยพาราไซลีนไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกบจ. ไทยพาราไซลีนไป
แลวรายละ 3 ลานดอลลารสหรัฐ และกําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับ LIBOR +2 ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะ
สิ้ น สุ ด เมื่ อ วั น ที่ บจ. ไทยพาราไซลี น หมดภาระผูก พั น ตามสั ญ ญาเงิน กู ที่ ทํ าไว กับ บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญา จัดหาวัตถุดิบมิกซไซลีนส กับบจ. ไทยพาราไซลีน โดยบริษัทฯ จะตองจัดหา
วัตถุดิบตามปริมาณที่ตกลง โดย บจ. ไทยพาราไซลีน จะแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบ
ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการในแตละชวงเวลาการผลิตแตไมเกิน 250,000 ตันตอปโดยคามิกซไซลีนส
เปนไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ สัญญานี้เริ่มใชบังคับตั้งแต 15 เดือนกอนวันที่ 7 กุมภาพันธ 2543 จนกวา
วัน ที่ บ จ. ไทยพาราไซลี น หมดภาระผู กพั น ตามสั ญ ญาเงิน กู กั บ บรรษั ท เงิน ทุ น อุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
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(5)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

-

บริษัทฯ ไดทําสั ญญาให บริการบํ ารุงรักษา ซ อมแซม บริการสนับ สนุ นอื่นและจัดหาวัต ถุดิบ และ
อะไหล บริการขนสงสินคา บริการคลังเก็บวัตถุดิบ และบริการประสานงานกับหนวยงานราชการ
ตามขอบเขต เงื่อนไข และขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญา (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับบจ. ไทยพารา
ไซลีน ระยะเวลา 24 ปนับจากวันที่ 17 มีนาคม 2540 หรือจนกวาสัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาเชาชวงที่
ดินระหวางบริษั ท ฯ กับ บจ. ไทยพาราไซลีน จะสิ้ นสุ ด ลง แล วแตเหตุ การณ ใดจะเกิ ดขึ้ นกอนราคา
คาบริการเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง สามารถ
ยกเลิกสัญญานี้ไดโดยการแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ป

-

บริษัท ฯ ไดทํ าสัญ ญาเชาและสั ญ ญาเช าช วงที่ดิน กับ บจ. ไทยพาราไซลี นระยะเวลา 25 ป 9 เดื อน
(ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยคิดคาเชารวมตอป
ซึ่งจะมีการปรับคาเชาทุก ๆ 5 ป ซึ่งเปนไปตามหลักการเดียวกับการปรับราคาคาเชาที่ระบุในสัญญา
เชาที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเชา/เชาชวงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งสวนควบ และเครื่อง
อุปกรณของอาคารที่มิใชโรงงานจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือ บริษัทฯ แลว
แตกรณี

รายการกับบมจ. ไทยลูบเบส
ลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯ ไดทําสั ญญาให บริการขนสงสินคาสํ าเร็จรูป บริการกําจัดน้ํ าเสีย บริการดับเพลิง บริการ
สนับสนุนอื่นและจัดหาวัตถุดิบ และอะไหลตามขอบเขต เงื่อนไข และขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญา
(“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บมจ. ไทยลูบเบส ระยะเวลา 24 ป นับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2546
หรือจนกวาสัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางบริษัทฯ กับ บมจ.ไทยลูบเบสจะสิ้นสุดลง
แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ราคาคาบริการเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญา
นี้สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจง
ความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบไมนอยกวา 300 วันกอนวันเริ่มตนในรอบปตามสัญญา

-

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงที่ดิน กับ บมจ. ไทยลูบเบส ระยะเวลา 27 ป (2538-2565)
เพื่อกอสรางโรงกลั่นน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน โดยคิดคาเชารวมตอป ซึ่งจะมีการปรับคาเชาทุก ๆ 5 ป
ซึ่งเป นไปตามหลักการเดียวกับการปรับคาเช าที่ ระบุในสัญ ญาเชาที่ ราชพั สดุ ทั้ งนี้ เมื่อสัญ ญาเชา/
สัญญาเชาชวงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งสวนควบ และเครื่องอุปกรณ ของอาคารที่มิใช
โรงงานจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือ บริษัทฯ แลวแตกรณี

-

บริษั ทฯไดทําสั ญ ญาหั กกลบลบหนี้ กับ บมจ. ไทยลูบเบส และบจ. ไทยออยลเพาเวอร โดยสั ญ ญา
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการตกลงประนีประนอมขอโตแยงที่มีระหวางคูสัญญาทั้งสามฝาย ซึ่งสวน
หนึ่งเปนผลมาจากแผนฟ นฟูกิจการของบริษัท ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตกลงประนี ประนอมขอโตแยง
เกี่ยวกับความเสียหายแก บมจ. ไทยลูบเบส โดยเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีภาระผอนชําระเงินใหกับบมจ. ไทยลูบเบสจํานวนรวม 6.9 ลานดอลลารสหรัฐ เปน
จํานวน 13 งวด เริ่มตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2547 และสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เงินจํานวนนี้

สวนที่ 2 หนา 124

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

เป น เงิน ค าชดเชยค าเสี ย หายสํ าหรับ ป 2542 ตามสั ญ ญาประกั น การจั ด หาและประกั น การจัด
จําหนายผลิตภัณฑระหวางบริษัท ฯ และ บมจ. ไทยลูบเบส ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2538 สัญญา
ดังกลาวไดถูกยกเลิกโดยผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
2. บริษัทฯไดชําระเงินใหกับ บมจ. ไทยลูบเบส จํานวน 30.9 ลานบาทเพื่อเปนการตกลงขอโตแยง
สําหรับเรื่องคาผลิตภัณฑผลพลอยได ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2546
3. บริษัทฯ จะตองเขาทําสัญญากับบมจ. ไทยลูบเบส เพื่อซื้อผลิตภัณฑผลพลอยไดตามปริมาณและ
ราคาที่ตกลงกันบวกกําไรสวนเพิ่มจํานวน 4 ดอลลารสหรัฐตอหนึ่งตันเปนเวลา 10 ป
4. บริษัทฯ ยกเวนการเรียกชําระคาเสียหายของบมจ. ไทยลูบเบส จํานวน 1 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง
เปนคาเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดนําเขาน้ํามัน Basrah Light ซึ่งไมใชน้ํามันดิบที่เหมาะ
สมกับการกลั่นของบริษัทฯ เพื่อจะผลิตวัตถุดิบลอง เรสิดิว (Long Residue) ให บมจ.ไทยลูบเบส
แตบมจ. ไทยลูบเบสไมสามารถรับไดเพราะมีปญหาทางการเงิน
เนื่องจาก บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 4 แลวและอยูระหวางการรางสัญญาซื้อ
ผลิตภัณฑผลพลอยไดตามเงื่อนไขขอ 3 บริษัทฯ จึงไดรับหุนเปนจํานวนรอยละ 13 ของจํานวนหุน
ทุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ในวันที่ 7 มกราคม 2547 ในราคาตามมูลคาที่ตราไว นอกเหนือจากเงื่อนไข
ข างต น แล ว บริ ษั ท ฯ บมจ. ไทยลู บ เบส บจ. ไทยออยล เพาเวอร ยังได มี ก ารชํ าระค าเสี ย หายอื่ น ๆ
ระหวางกันไปแลวกอนป 2546
-

(6)

บริษัทฯ มีคาภาษีสรรพสามิตคางชําระตอบมจ. ไทยลูบเบส จากการซื้อผลิตภัณฑผลพลอยได เมื่อป
2544 โดย บมจ. ไทยลูบเบส ไดเรียกเก็บคาผลิตภัณฑผลพลอยไดและคาภาษีสรรพาสามิต บริษัทฯ ได
ชําระไดคาผลิตภัณฑผลพลอยไดแลว สวนคาภาษีสรรพสามิตจะชําระคืนตอเมื่อบริษัทฯ ไดรับคาภาษี
สรรพสามิตคืนจากกรมสรรพสามิต

รายการกับ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
-

บริ ษั ท ฯ ได ทํ าสั ญ ญาการใช บ ริ ก ารขนส ง น้ํ า มั น ทางท อ กั บ บจ. ท อ ส ง ป โ ตรเลี ย มไทย ภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาว บริษัทฯ ผูกพันที่จะตองจายคาผานทอลวงหนา ตามจํานวนเงินที่ทาง
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย เรียกเก็บในวงเงินไมเกิน 250 ลานบาท เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ (ก)
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย มีภาระตนทุนสวนเกินในชวงระยะเวลากอนที่การกอสรางจะแลวเสร็จ (ข)
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย ขาดเงินสดหมุนเวียนในชวงระยะเวลาหลังจากที่ การกอสรางแลวเสร็จ
บริษัทฯ จะขอรับคืนเงินจายลวงหนานี้ไดเมื่อเขาเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว

11.3.3 รายการระหวางกันของบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ กับบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ลักษณะของรายการ
-

บจ.ไทยออยลมารีน ไดเขาทํารายการรับขนสงทางเรือใหแก บจ. ไทยพาราไซลีน เปนครั้งคราวตามความจําเปน
โดยราคาคาบริการรับขนเปนราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลอื่น
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

-

บจ.ไทยออยลมารีน ไดเขาทํารายการรับขนสงทางเรือใหแก บมจ. ไทยลูบเบส เปนครั้งคราวตามความจําเปน
โดยราคาคาบริการรับขนเปนราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลอื่น

-

บจ. ไทยออยลเพาเวอร ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ โดยบจ. ไทยออยลเพาเวอร
จะตองสํารองไฟฟาในปริมาณตามที่ตกลง โดยคาไฟฟาเปนราคาตามตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
ระยะเวลา 25 ปนับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกวาสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ กับ
กฟผ. จะสิ้ น สุ ด ลง แล ว แตเหตุ ก ารณ ใดเกิ ด ขึ้ น ก อน สั ญ ญานี้ ส ามารถถู ก ยกเลิ กได ด ว ยสาเหตุ ต าง ๆ โดยที่
คูสัญญาที่ตองการเลิกสัญญาแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนา

-

บจ. ไทยออยลเพาเวอร ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาและพลังงานไอน้ํากับ บจ. ไทยพาราไซลีนระยะเวลา 25 ป
(2540-2565) เพื่ อ จํ า หน า ยไฟฟ า และพลั ง งานไอน้ํ า ตามปริ ม าณที่ ต กลงโดยราคาค า ไฟฟ า และพลั ง งาน
ไอน้ํ าเป นราคาตลาด โดย บจ. ไทยพาราไซลีน มีขอผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟ าและพลังงานไอน้ําตามปริมาณ
ขั้นต่ําหรือชําระคาไฟฟาและพลังงานไอน้ําตามปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญา ในวันที่ 2 มกราคม 2546
บจ. ไทยออยลเพาเวอร และบจ. ไทยพาราไซลีนไดตกลงทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาซื้อขายพลังงาน
ไอน้ํา โดยเปลี่ยนเงื่อนไขจากการซื้อพลังงานไอน้ําโดยมีการกําหนดปริมาณขั้นต่ําเปนให บจ. ไทยออยลเพาเวอร
จะต อ งสํ า รองพลั งงานไอน้ํ าให กั บ บจ. ไทยพาราไซลี น ในปริ ม าณ 10 ตั น ต อ ชั่ ว โมงตลอดเวลา โดยบจ.
ไทยพาราไซลีน จะชําระคาตอบแทนในการสํารองไอน้ําดังกลาวเปนรายเดือน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได
ดวยสาเหตุตาง ๆ โดยที่คูสัญญาที่ตองการเลิกสัญญาแจงความประสงคใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนา

-

บจ. ไทยออยล เพาเวอร ไดทํ าสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ าและพลังงานไอน้ํ ากั บ บมจ. ไทยลูบ เบส ระยะเวลา 20 ป
(2541-2561) เพื่อจําหนายไฟฟาและพลังงานไอน้ําตามปริมาณที่ตกลง โดยราคาคาไฟฟาและไอน้ําเปนราคา
ตลาด บมจ. ไทยลู บ เบส มี ข อ ผู ก พั น ที่ จ ะต อ งซื้ อ ไฟฟ า และพลั ง งานไอน้ํ า ตามปริ ม าณขั้ น ต่ํ าหรื อ ชํ า ระ
คาไฟฟาและคาพลังงานไอน้ําตามที่กําหนดตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายหุนใน
บจ. ไทยออยล เพาเวอร ลงวั น ที่ 31 มกราคม 2543 ระหว างบริ ษั ท ฯ กั บ บจ. ปตท.สผ. อิ น เตอร เนชั่ น แนล
ที่จะตองดําเนินการใหบจ. ไทยออยลเพาเวอร ขยายอายุของสัญญานี้ออกไปเปนระยะเวลา 25 ป ภายในสิ้นป
2547 นี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถขยายอายุสัญญาไดตามระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะตองชดใชคาเสียหาย
ตามสัญญาซื้อขายหุนใหแกบริษัท ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

-

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดทําสัญญาใหบริการซอมบํารุงเครื่องผลิตกระแสไฟฟากับซีเมนส เวสติ้งเฮาส เซอรวิส
คัมปานี ลิมิเต็ดโดยจะใหบริการซอมแซมเครื่องผลิตกระแสไฟฟาสําหรับการซอมบํารุงประจําป และการซอม
บํารุงตามตารางที่กําหนด โดยคาบริการซอมบํารุงเปนราคาตามที่ระบุไวในสัญญาตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ สัญญา
ดังกล าวจะมี ผ ลบั งคั บ ใช เป น ระยะเวลา 12 ป นั บ ตั้ งแต วัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2544 ทั้ งนี้ จะมี การขยายระยะเวลา
สัญญาไปอีก 1 ป เพื่อจะครอบคลุม การรับประกันการให บริการของการซอมบํารุงป ที่ 12 สัญ ญานี้สามารถ
ถูกยกเลิกได ดวยสาเหตุ ตาง ๆ ซึ่ งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญ ญาฝายใดฝ ายหนึ่ งแจงความประสงค ให
คูสัญญาอีกฝายทราบ นอกจากนี้ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ยังไดเรียกเก็บคาแกไขงานภายใตสัญ ญากอสรางใน
หมวดการรับประกันการกอสรางกับซีเมนส เวสติ้งเฮาส เซอรวิส คัมปานี ลิมิเต็ด ดวย

-

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดเรียกเก็บคาแกไขงานภายใตสัญญากอสรางในหมวดการรับประกันการกอสรางกับ
ซีเมนส ลิมิเต็ด โดย ซีเมนส ลิมิเต็ด ไดดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้นแลวตั้งแตป 2543
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-

11.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดทําสัญญาจัดหาอะไหลเพื่อการซอมบํารุง เครื่องผลิตกระแสไฟฟากับ ซีเมนส เวสติ้ง
เฮาส เพาเวอร คอรปอเรชั่น โดยจะมีการจัดหาอะไหลสําหรับการซอมบํารุงประจําป และการซอมบํารุงตาม
ตารางที่กําหนด โดยคาอะไหลและคาบริการซอมบํารุงเปนราคาที่ระบุไวในสัญญาตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ สัญญา
ดังกลาวจะมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 12 ปนับตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2544 หรือจนกวาการซอมบํารุงใหญ
2 ครั้ง หรือการซอมบํารุงประจําปครั้งที่ 12 เสร็จสิ้น ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตออายุสัญญาตอไปอีก
ได โดยแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบลวงหนา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

รายการระหวางกันดังกลาวไดรับ การพิจารณาและให ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ วารายการ
ระหวางกันดังกลาวเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว นอกจากนี้ รายการระหวางกันดังกลาว
ยังเปนไปตามเงื่อนไขทั่วไป และเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ แลว

11.5

นโยบายเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการเขาทํารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทฯ มีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคา
ทรัพยสินที่มีความเปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนผูมีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการหรือ
ผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยายหรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุนทุกรายโดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุนรายยอยเปนสําคัญ
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